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www.korsonkylaneuvosto.fi 
KUTSU 

KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUS 3 / 2022  

AIKA TI 20.9.2022 klo 18.30 - 20.00. 
 Kahvitarjoilu alkaen klo 18. 

PAIKKA   Korson asukastila, Korsontie 2, käynti radan puolelta  

 

VERKKO-OSALLISTUMINEN myös mahdollista (hybridikokeilu) 

Linkki Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen Teamsiin 
________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams meeting 

Join on your computer, mobile app or room device 

Click here to join the meeting 

Meeting ID: 357 083 273 597 

Passcode: cUjQ8w 

Download Teams | Join on the web 

 
 
 
 
 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MmM5YzUxYzgtODM0MC00OTIyLTk1ZWEtYTNmYmE2Yzg3N2Fj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522bc70102e-bcef-408c-8acb-2ab01f1517ab%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220a6b4ed9-77e7-4150-8237-275e9b678b1c%2522%257d&data=05%7C01%7C%7C7c84327c44d646cfacb208da9ae2cfc0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992596202390569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pqewEN6j8Cp0aRamssc%2FnOXpW1KSkvEdhRtUV5kQAyQ%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app&data=05%7C01%7C%7C7c84327c44d646cfacb208da9ae2cfc0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992596202390569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FWrFij1h0jljSp6O%2BD3JeG15wkqhc868Cj9z1BMmMGk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting&data=05%7C01%7C%7C7c84327c44d646cfacb208da9ae2cfc0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992596202390569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=h5qoIatwcB6eIlDzzBvOuSIY6c7t72blg7nWLkbFJfY%3D&reserved=0
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Esityslista 

 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS ja ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN  

 

Edellisen kokouksen 24.5.2022 pöytäkirja.  
Esityslistan vahvistaminen.  

2. KATSAUS KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTAAN 2022 

Kyläneuvoston verkkosivuston päätoimittaja Ari Tammi SDP  
esittelee keskeisen Korson Kyläneuvoston tämän vuoden toiminnan.  
 

PÄÄTÖSESITYS 
Keskustellaan katsauksesta ja merkitään tiedoksi.   

PÄÄTÖS 

 

3. KORSON KYLÄPÄIVÄ 3.9.2022 

 

 
Kyläneuvoston jäsen Markku Naumanen PS esittelee asian.  

Kyläpäivän kuvia. 
Kyläpäivän palaute. 
Kyläpäivän kustannukset. 
Kyläpäivä 2023? 
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PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että Korson Kyläpäivän palaute 
merkitään tiedoksi ja että Korson Kyläneuvosto koordinoi ja organisoi myös 
vuoden 2023 Korson Kyläpäivän yhteistyössä korsolaisten seurojen ja 
yhdistysten kanssa.  

 

PÄÄTÖS 

 

 
4. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET UUDET ALOITTEET  

Verkkosivujen kautta on saapunut kolme uutta aloitetta:  
 
4.1. Hidasteet Mäyräkujalle.  
Aloite 10 – 2022. 
 
Kyläneuvoston toimituksen jäsen Jan Axberg KD esittelee asian. 
ALOITE 
 

Päivämäärä: 03.09.2022 13:31 

Asian otsikko: Liikenne hidasteet Mäyräkujalle 

Kerro mikä asia pitää korjata ja 

miksi?: 

Liikenne on eritäin kovaa kun autot ajavat tosi lujaa 

vauhtia varsinkin iltaisin välillä s-market-peltomyyränjuja 

mäyräkujalla suojateiden kohdille olisi välttämätön saada 

hidasteet että vauhti hidastuisi ennen kuin sattuu 

onnettomuus tällä välillä on paljon jalankulkioita joiden 

on tosi vaarallista liikkua autojen seassa 

Lähettäjän sähköposti: raimo.hellstrom56@gmail.com  

 

 
  

 
 

mailto:raimo.hellstrom56@gmail.com
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PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite laajennetaan koskemaan 
Korson keskustan pikkukatujen liikenneturvallisuutta ja että pyydetään 
Vantaan kaupunkia tutkimaan hidastetarpeet sekä mahdolliset 
valvontakamerat koko Korson keskustan alueelta.  
Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite laajennettuna lähetetään Vantaan 
kaupungin palautejärjestelmän kautta Vantaan kaupungille toimenpiteitä 
varten.    

PÄÄTÖS  

 

4.2. 

ALOITE KIVIPORTAIDEN KORJAUS 

Aloite 11 – 2022.  

 

13.09.2022 20:16 

 

Toivoisin kyläneuvoston pystyvän vaikuttamaan vaarallisten kiviportaiden 

korjaamiseen, jotka ovat Korson K-supermarketin ja S-Marketin välisellä 

alueella. Tämä ei välttämättä kallis investointi, kunhan ne 5-6 

kiviaskelmatasoa, jotka pois paikoiltaan, saataisiin oikealle paikalleen. 

susanna.tiainen01@gmail.com 

 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvosto on lähettänyt Metsolantorin portaiden korjaamisesta 
aloitteen jo viime vuoden puolella. Kaupungininsinööri Henry Westlin on 
hoitanut asiaa ja kertoi 20.9., että portaat korjataan jo syksyllä 2022.  
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asia merkitään tässä vaiheessa 
tiedoksi ja asiasta ilmoitetaan sähköpostilla Susanna Tiaiselle.  
 

PÄÄTÖS 

 

 

 

mailto:susanna.tiainen01@gmail.com
mailto:susanna.tiainen01@gmail.com
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4.3. 

ALOITE – KORSOON SUOMENKIELISIÄ LÄÄKÄREITÄ 

Aloite 12 - 2022 

 

13.09.2022 21.40 

Päivämäärä: 13.09.2022 21:40 

Asian otsikko: Lääkärit 

Kerro mikä asia pitää korjata 

ja miksi?: 

ei ole ensimmäistäkään suomenkielistä 

lääkäriä terkkarissa, klenkkasin kaikki ovet 

läpi,, ei,, niin ei ja afrikanvenäjää en ala 

opiskelemaan 

Lähettäjän sähköposti: koivuluoma@hotmail.com  

 

 
PÄÄTÖSESITYS 
Asia on ongelmallinen, lääkäreiden tulee osata riittävässä määrin suomen 
kieltä, niin että potilasturvallisuus ei vaarannu. Ei voida olettaa, että Suomen 
kansalainen automaattisesti osaisi kommunikoida englannin tai muulla 
kielellä.  
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä 
varten. Aloitteen tekijä ja Korson Kyläneuvosto edellyttävät, että Korson 
terveysasemalle palkattavien lääkäreiden tulee osata riittävässä määrin 
suomea, jotta asiakkaat saisivat asiallista ja oikeaa hoitoa.  
 

PÄÄTÖS 

 

 

 

mailto:koivuluoma@hotmail.com
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4.4. MÖLKKY JA PETANKKI TALVIHARJOITTELUALUE KORSOON 
KKN ALOITE 13 - 2022 
 
 

Päivämäärä: 15.09.2022 10:29 

Asian otsikko: Talviharjoituspaikka 

Kerro mikä asia pitää korjata 
ja miksi? 

Mölkyn ja Petanquen talviharjoituspaikan 
puute. 
Itä Vantaalla ei ole mitään hallia /tilaa jossa 
voisi harjoitella ko.lajeja talvella. Korson 
Kaiku on ainoa vantaalainen petanque 
seura joka on Suomen Petanque liiton 
jäsen ja mölkky on eläkeyhdistyksien 
suosima sosiaalinen tapahtuma jossa 
myöskin kisataan SM tasolla. 
Talviharjoittelupaikka ei vaadi paljoa 
,minimi yhden kentän leveys 3m pituus 10-
12m, muutama sentti ( 3cm ) hiekkaa 
pohjalla ,mahdollisesti pressu sen alla, 
jonkinlainen valaistus. Toiveena olisi 
useampi kenttä koska yhdellä kentällä voi 
pelata 2-6 henkilöä yhtä aikaa. Tilana 
sopisi esim. purkupäätöksen saanut koulu 
/ halli .Seuraavana vuotena joku toinen 
paikka. Mielelläni tulen mukaan 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
Terveisin Kari Nuikka / Korson Kaiku 
Ari Kolehmainen / Korson Eläkeläiset 

Lähettäjän sähköposti: knuikka@gmail.com  

 

 

 

mailto:knuikka@gmail.com
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PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvosto pitää tärkeänä sekä petankin että mölkyn 
harrastusmahdollisuuksien turvaamista erityisesti eläkeläisten helpon ja 
matalan kynnyksen harrastetoiminnan mahdollistamiseksi myös talvisaikaan.  

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä 
varten. 
 

PÄÄTÖS 
 
 
 

5. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET ALOITTEET 2022 

Korson Kyläneuvostolle ovat tärkeitä aloitteet ja niiden tilanne eli mitä 
tapahtunut ja onko mitään saatu aikaan.  
 
ALOITTEIDEN SEURANTA VERKOSSA KYLÄNEUVOSTON SIVUILLA 

www.korsonkylaneuvosto.fi ja siellä kohdassa ALOITTEET.  
 
Korson Kyläneuvoston toimitus päivittää aloitteiden seurantaa sitä mukaan, 
kun saa aloitteen tilasta lisätietoa.  
 
Esimerkkinä tiedoksi aloite 8 – 2022.  

8 / 2022 Väestönsuojelu Korson alueella 8.3.2022  

Ehdotan Korson kyläneuvostolle: Korson alueen väestönsuojelu tilat pannaan 
valmiiksi käyttöä varten. Tilojen tyhjennys väärästä tavarasta, veden ja ruuan 
varastointi sinne ja WC -tilat, sähköt, veden saanti, tuuletus ja suodattimet 
ym.  
Terveisin Jarmo Laine Kotkansiipi 1 C 10 01450. jarmo.laine@helsinki.fi 

SEURANTA 
Vastaus palautteeseen 
Palautteen käsittelyhistoria 

26.5. 12:58 – Lähetetty  
4.7. 14:23 – Käsittelyssä 
4.7. 14:27 – Valmis 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4.7 klo 14:27 Ei julkinen 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
mailto:jarmo.laine@helsinki.fi
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Hei,  

Kiitos palautteestanne ja pahoittelut vastauksen viivästymisestä. 

Vantaalla ei ole yhtään yleistä väestönsuojaa, eikä kaupungilla ole mitään suunnitelmia tai 
määrärahoja yleisten väestönsuojien rakentamiseksi. Vantaan tilanne on hyvin samankaltainen 
kuin muiden suurten kaupunkien, Helsinki poikkeuksena.  

Viranomaisten tietojen mukaan väestönsuojia Vantaalla on yhteensä 2677 kpl, joissa on 
suojapaikkoja yhteensä 276 838. Olemassa olevat väestönsuojat sijaitsevat pääsääntöisesti 
kerrostaloissa ja liikekiinteistöissä, tai kaupungin omissa toimitiloissa kuten koulut ja päiväkodit. 
Näiden tilojen saattamisesta ja pitämisestä tarkoituksenmukaisessa kunnossa vastaa kiinteistön 
omistaja. 

Pientaloalueiden osalta väestönsuojelu perustuu suojautumiseen ja evakuointiin. Jos omaa 
väestönsuojapaikkaa ei ole, ensisijainen toimenpide on sisälle suojautuminen. Viranomaiset 
antavat tilanteessa väestölle ohjeet miten toimia. Väestön suojelemiseksi viranomaiset voivat myös 
evakuoida eli siirtää väestöä pois vaara-alueelta jollekin läheisyydessä sijaitsevalle 
turvallisemmalle alueelle. Tilannejohtamisesta vastaavat viranomaiset päättävät evakuoinnista ja 
ilmoittavat asukkaille, mikäli ko. alue pitää evakuoida. 

Ystävällisin terveisin 
Kaupunkiympäristön toimiala, Vantaan kaupunki 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asia merkitään Kyläneuvostolle tiedoksi.  

PÄÄTÖS 

 

 

6. VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUEEN KUULUMISET 
  
Aluevaltuustoon valittiin alkukeväällä kuusi korsolaista.  
Toimituksen jäsen Ritva Bäckström VAS esittelee asian. 
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Keskustellaan hyvinvointialueen valmisteluista sekä mahdollisesta tapahtumasta, missä 
korsolaiset ja Kyläneuvoston jäsenet voivat esittää kysymyksiä hyvinvointialueen 
valmistelijoille ja luottamushenkilöille.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että järjestetään marraskuussa keskustelutilaisuus 
vuoden 2023 alusta aloittavasta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta. Mukaan 
kutsutaan hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö sekä hyvinvointialueen virkamiehiä 
sekä korsolaisia luottamushenkilöitä.  
Toimitus vastaa yhteistyössä korsolaisten hyvinvointialueen luottamushenkilöiden kanssa 
tapahtuman järjestelyistä.  

PÄÄTÖS 

 

7. KORSON KYLÄNEUVOSTON TALOUSTILANNE JA NÄKYMÄT 

 

Toimituksen jäsen Timo Jelekäinen SDP esittelee asian. 
Vantaan kaupunki on myöntänyt Kyläneuvostolle noin 4 300 euron toiminta-avustuksen 
vuodelle 2022. Raportointi rahojen käytöstä pitää tehdä kaupungille 31.5.2023 mennessä.  
 
Vantaan kaupunki myönsi myös 1550 euron tapahtuma-avustuksen Korson Kyläpäivän 
2022 järjestelyitä varten.  
 
Tilannekatsaus.   
 

 

PÄÄTÖSESITYS 

Merkitään tiedoksi Timo Jelekäisen katsaus Korson Kyläneuvoston taloustilanteesta.  

 

PÄÄTÖS 
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8. KORSON KYLÄNEUVOSTO ja SITRA LAB 4 
Kyläneuvoston toimituksen jäsen Merja Vasarainen KOK esittelee asian.  

 

PÄÄTÖSESITYS  
 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asia merkitään tiedoksi.  
 
PÄÄTÖS 

 

9. SYKSYN 2022 TAPAHTUMAT  

Toimituksen jäsen Mira Sten esittelee asian.  

- Kyläneuvoston Uutiskirjeet kerran kahdessa kuukaudessa 
- Toimituksen kokoukset kolmen viikon välein 
- Korson Kyläneuvoston yleiskokoukset 4 ja 5 loppusyksystä.  
- Vantaan osallisuusvirkamiesten ja Kyläneuvoston toimituksen välinen 
tapaaminen lokakuussa  
- Keskustelutilaisuus marraskuussa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 

tilanteesta yhteistyössä hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja 
virkamiesten kanssa.  
- Sitra Lab 4 tapahtumat 
- joulupolku 2022 yhteistyössä Korso Seuran kanssa 
 

PÄÄTÖSESITYS 

Merkitään esittely tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS 

 

10. MUUT ASIAT  

- Korson Kyläneuvoston esittely Kuntapäivillä 15.9.2022 
- Vantaan kaupungin Korson Uutiskirje 8/2022 on ilmestynyt. 

Siinä mm. kysely oman asuinalueen kehityksestä. Lue täältä. 
- Vantaan kaupunki järjestää myös valokuvakilpailun ”Lintujen syksy”, missä 
aikuisten ja alle 16-vuotiaiden sarja. Lue lisää. 
- KORSON MAAKOTKANTIE 6:N LIIKEKESKUKSEN TILALLE ASUNTOJA 
JA KIVIJALKALIIKKEITÄ Lue lisää . 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/474B584B76454A5F4276424559/44435C4B7840425146784144584671
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vantaa-jarjestaa-lintuvuoden-kunniaksi-valokuvauskilpailun-teemalla-lintujen-syksy
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/korson-maakotkantie-6n-liikekeskuksen-tilalle-asuntoja-ja-kivijalkaliikkeita-kaupunkiymparistolautakunta-asettaa-nahtaville-kaavamuutoksen
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PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asiat merkitään tiedoksi.  

PÄÄTÖS 

 

10. KORSON KYLÄNEUVOSTON SEURAAVA YLEISKOKOUS?  
 
Korson Kyläneuvoston yleiskokous pidetään 4-5 kertaa vuodessa.  
 
PÄÄTÖSESITYS 
Kyläneuvoston toimitus esittää, että Korson Kyläneuvoston seuraava IV 
yleiskokous pidetään marraskuussa 2022.  Kutsu lähetetään kaikille Korson 
Kyläneuvoston jäsenille, joita tällä hetkellä 153.  
Pääteemana 2023 aloittavan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminta 
ja haasteet.   

 
PÄÄTÖS 
 
11.  KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Vantaalla 
13.9.2022 
 

päätoimittaja Ari Tammi ja  

Korson Kyläneuvoston toimitus 
 

 


